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Giriş
Nörolojik gelişme geriliği koruyucu-önleyici yak-

laşımların büyük önem taşıdığı bir alandır. Bunun 

nedeni, çocuğun mental-motor gelişiminde ge-

cikme oluştuktan ve belirginleştikten sonra, teda-

vi için sarfedilecek çabanın daha fazla, alınacak 

sonucun daha az olmasıdır. Bu hastalıkları erken 

dönemlerinde teşhis ederek zararlarını en aza in-

dirmek ve hastaların yaşam standartlarının iyileş-

tirilmesi için çaba göstermek her kademedeki sağ-

lık görevlisinin ve özellikle aile hekimliği uzman-

larının, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının 

sorumluluğudur. Bu konularda başarılı olabilmek 

için her şeyden önce, nörolojik gelişme geriliğini 

hazırlayan faktörleri, yani risk olasılıklarını ve o 

risk faktörlerinin nasıl kontrol edilebileceğini bil-

mek gerekir. 

Risk Kavramı

Risk, bir etkenin ya da etken grubunun yol açtığı 

olumsuz sonuç (hastalanma, yaralanma, zarara 

uğrama) olasılığıdır. Bir olayın istenilmeyen ola-

sı sonuçlarının gerçekleşmesi olarak da tanımla-

nabilir. Olayın olma olasılığı ve ortaya çıkan za-

rarın boyutu riskin derecesini ifade eder (Güler 

Ç – 2012, s. 899). Bazı risk faktörleri kesinlikle (% 

100) zarar verici olurlar, bazılarının zarar verebil-

me olasılıkları ise daha azdır. Zarar verebilecek 

etkinin kaynağına ise, “tehlike” denir. Örneğin, 

doğum travması bir risk, sağlık personeli yardımı 

olmaksızın doğum yapılması bir tehlikedir. An-

cak, bu iki kavramı ayırmak çoğu zaman zordur 

ve günlük terminolojide risk ve tehlike terimleri 

eşanlamlı olarak kullanılmaktadır. 

Sağlıkla ilgili olaylardaki risklerin önlenmesin-

de sağlık personelinden çok, ailelere, ana-baba-

lara ve hastalara sorumluluk düşmektedir. Bu ko-

nuda güçlükler vardır. Çünkü, gerçekte risk değiş-

memekle birlikte riskin taraflarca algılanması aynı 

olmayabilir (Güler Ç 2012 s. 1915). Bir hekimin 

riski algılaması ile, bir ailenin ya da hastanın riski 

algılaması farklıdır. Bu farklılık, gerek hekimlerin, 

gerekse diğer yetkililerin riskin kontrolü için yapa-

cağı girişimleri de zorlaştırmaktadır. Örneğin, int-

rauterin olarak bir genetik tanı konulması duru-

munda ana ve babanın gebeliğin sonlandırılma-

sına bakışı birbirlerinden ve hekimden farklı ola-

bilir; akraba evliliklerinin önlenmesinde kültürel 

engeller vardır; zihinsel sorunlu bir çocuğa sahip 

ailenin planladıkları ikinci bebeğin ne kadar risk 

taşıdığının kavranması her zaman kolay olmaz.

Bazı riskler nörolojik gelişmeyi doğrudan, ba-

zıları ise dolaylı olarak etkiler. Bu risklerin bir kıs-

mının önlenmesinde hekimler önemli rol oynar-

ken, bazı risklerin üstesinden ancak başka meslek 

mensupları gelebilir.

A. Doğrudan riskler (Direkt risk / Birincil risk / 

Primer risk): Nörolojik gelişmeyi doğrudan 

olumsuz etkileyen risk faktörleridir: Fenilke-

tonüri, Down Sendromu, menenjit gibi. Bu tür 

risk faktörlerinin saptanması, önlenmesi ve 

tedavi edilmesi genellikle doğrudan hekimin 

(aile hekimi, kadın-doğum uzmanı, çocuk he-

kimi, çocuk nöroloğu) alanına girer. 

B. Dolaylı riskler (Indirekt risk; İkincil risk / Se-

konder risk): Nörolojik gelişmeyi olumsuz 

etkilemesi muhtemel olan; doğrudan etkile-

memekle birlikte ara nedenlere yol açarak ve 

görülme sıklıklarını artırarak rol oynayan risk 

faktörleridir: ekonomik yetersizlik, eğitimsiz-
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lik, çevre koşullarının bozuklukları gibi. Bu 

tür risk faktörlerini saptamak hekimlerin de 

sorumluluğu olmakla birlikte, bunların önlen-

mesi ve ortadan kaldırılması genellikle sağlık 

sektörü dışındaki çalışma gruplarının başara-

bileceği işlerdir. Hekimler bu konularda danış-

manlık ve deneticilik görevi yaparlar. 

Risk yaklaşımı ile ilgili olarak “rölatif risk”, 

“atfedilen risk” ve “korunulabilirlik hızı” kav-

ramlarını da bilmek gerekir (Ağrıdağ, G.) 

C. Rölatif risk (RR): Etkenle karşılaşanların etken-

le karşılaşmayanlara göre hastalanma riskini 

ifade eder. Araştırmalardan ya da sağlıkla ilgili 

kayıtlardan elde edilen verilerle rölatif risk şöy-

le hesaplanır:

             Etken (+) insidans
Rölatif Risk = ———————————
                          Etken (–) insidans

 Yukarıdaki formüle göre hesaplanan rölatif 

risk “1” (bir) değerinden büyükse söz konusu 

risk ile söz konusu durum (hastalık) arasında 

neden-sonuç ilişkisi var demektir.

D. Atfedilen Risk (AR): Etkenin ortadan kalkma-

sı halinde insidanstaki (yeni vaka görülmesi) 

azalmanın ne olacağını ifade eder. Başka bir 

deyişle, etkenden kaynaklanan insidansı gös-

terir. Etkenin varlığında saptanan insidans ile 

etkenin yokluğundaki insidansın farkı olarak 

hesaplanır.

 Atfedilen Risk = Etken (+) insidans – Etken (–) 

insidans

E. Korunabilirlik Hızı: Etkenin ortadan kalkması 

halinde etkenle karşılaşanlardan ne kadarının 

hastalıktan korunabileceğini gösterir.

                                   Atfedilen risk 
Korunulabilirlik hızı = —————————  x  100
                                              Etken (+) insidans

Yukarıda açıklanan kavramlar şunu ifade eder: 

Bir etmenin (faktörün, riskin) bir hastalığa ya da 

duruma neden olup olmadığını söyleyebilmek her 

zaman kolay değildir. Bazı hastalıklar tek nedenli-

dir. Örneğin, hemofili, Down sendromu gibi has-

talıklar tek gen bozukluğuna (monogenik) bağ-

lıdır. Ama, birçok hastalığın yalnızca bir nedene 

bağlı olmadığı, söz konusu hastalığın oluşmasın-

da birçok faktörün birlikte rol oynadığı bir gerçek-

tir. Önemli olan, bu faktörlerin her birinin hasta-

lığın oluşmasında hangi oranda rol oynadığını ve 

faktörler arasında ağırlıklı olarak hangisinin öne 

çıktığını bilebilmektir. Bu durum bilindiğinde, o 

faktör ya da faktörlerin kontrolü ile söz konusu 

hastalığın görülmesi önlenebilir. Aşağıdaki açık-

lamalar bu görüşten hareketle, nörolojik gelişme 

geriliklerine yol açan başlıca risklerin (faktörlerin) 

neler olduğunu, hangi faktörlerin kontrol edilme-

sinin hastalıkların ya da sağlık sorunlarının görül-

me sıklığını azaltabileceğini ve bu konuda hekim-

lerin rol ve sorumluluklarının neler olabileceğini 

irdelemektedir. 

Nörolojik gelişme hakkında oldukça geniş bir 

bilgi birikimimizin olmasına karşın bildiklerimi-

zin hala yetersiz olduğu, özellikle nörolojik has-

talıkların nedenleri ve tedavileri konusunda daha 

fazla araştırma yapılması gerektiği de bir gerçektir. 

Örneğin, intrauterin (doğum öncesi dönem) geliş-

me geriliklerinin en az yarısının (%50) nedenini 

bilmemekteyiz (Yoldemir T.2008). Ayrıca bugün 

doğru olarak bildiklerimizin gelecekte yanlışlığı-

nın ya da eksikliğinin kanıtlanabileceğini de akıl-

da tutmak gerekir. Tıp ve biyoloji bilimleri son de-

rece dinamik ve değişkendir. 

Hastalıklardan korunma

Nörolojik gelişmeyi engelleyen hastalık ve durum-

lardan korunmak esastır. Ancak, buradaki korun-

ma kavramını sınırlı bir çerçeveye sıkıştırmamak 

gerekir. Korunma kavramı geniş bir yelpazedeki 

eylemleri içerir. Hastalıklardan korunma denil-

diğinde başlıca dört kavram akla gelir (Öztek Z. 

2012): 

A. Temel korunma (primordial prevention): Top-

lumda hastalık risklerinin artmasına neden 

olan etmenlerden kaçınmak amacıyla önlem-

ler alınmasıdır. Yasal düzenlemeler yapmak, 

genel sağlık düzeyini yükseltmek, yaşam ve 

sağlık koşullarını iyileştirmek, hastalıklara ne-

den olan yaşam tarzlarını değiştirmek, gelir 
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dağılımının dengeli olmasını sağlamak gibi 

önlemler bunlardandır. Birinci derece akra-

baların evlenmelerine yasal düzenlemeler 

getirilmesi, doğum öncesi (antenatal) bakım 

hizmetlerinin iyi şekilde verilmesi, niteliksiz 

kişilerce uygun olmayan koşullarda yaptırılan 

doğumların engellenmesi gibi önlemler bu-

nun örnekleridir (Ursoniu S. 2009).

B. Birincil korunma (primary prevention): Has-

talıklar başlamadan oluşmasını önlemek için 

yapılan girişimlerdir. Örneğin, birinci derece 

akrabaların evlenmemeleri, gebeye tetanos 

aşısı yapılması, gebenin hiç sigara içmemesi, 

ilaç kullanmaması, radyasyona maruz kalma-

ması gibi önlemler fötüste ya da bebekte ortaya 

çıkması muhtemel hastalıklarının oluşmasını 

peşinen engeller. 

C. İkincil korunma (secondary prevention): Has-

talığın oluşmasını önlemek mümkün değilse, 

yapılması gereken şey, o hastalığı asempto-

matik (belirtisiz) dönemde ya da semptomlar 

ortaya çıkmış bile olsa, olabildiğince erken 

dönemde teşhis ederek tedavi etmektir. Erken 

tanı ve tedavinin amacı, hastalığı önlemek de-

ğil, hastalığın yol açması kuvvetle muhtemel 

olan prognozu, yani kötü sonuçları önlemektir. 

Her yenidoğanda fenilketonürü arayarak böyle 

hastaları erken teşhis edip tedavilerine erken 

başlamak ikincil korumaya örnektir.

D. Üçüncül koruma (tertiary prevention): Oluş-

muş bir hastalığın yol açacağı komplikasyonla-

rı, sakatlıkları, yaşamı güçleştiren belirtilerini 

azaltmak, hastaların başka kişilerin yakın des-

teğine muhtaç olmadan kendi kendilerine ye-

tecek biçimde yaşayabilmeleri ve yaşamlarının 

kalitesini arttırmak için alınan önlemlerdir. Bu 

eylemler tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini 

içerir. Örneğin, spastik hastalara uygulanan fi-

ziksel tıp tedavisi, epilepsi kontrolü, zeka dü-

zeyleri düşük çocuklara uygulanan özel eğitim 

gibi eylemler üçüncül korumaya örneklerdir. 

 Özetle, birincil koruma sağlam kişiyi hastalık-

tan, ikincil korunma hastayı kötü prognozdan, 

üçüncül koruma ise engelliyi başkasına ba-

ğımlı olmaktan korur.

Risk Faktörleri ve Kontrol 
Yöntemleri
Gebelik, doğum ve yenidoğan döneminde kar-

şılaşılan pek çok çevresel ve biyolojik etmen be-

beğin santral sinir sistemini ve sonuçta nöromo-

tor gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bütün risk 

etmenleri göz önüne alındığında yenidoğanların 

%60-70’inde en az bir risk etmeni bulunduğu bil-

dirilmektedir. Buna karşın risk etmenleri ile psi-

komotor gerilik arasında doğrudan bir ilişki sap-

tanmamıştır. Risk etmeni taşıyan bebekler bütün 

alanlarda tamamen normal bir gelişim gösterebil-

dikleri gibi kalıcı nörolojik defekt ve hareket bo-

zuklukları da gösterebilirler (Bilir F. 2012).

Risklerin Sınıflandırılması

Nörolojik gelişmeyi etkileyebilecek risk faktörleri-

nin gruplandırılması konusunda genel olarak kabul 

edilmiş standard bir yaklaşım yoktur. Türkiye Halk 

Sağlığı Kurumu tarafından yayımlanan ve yenido-

ğan yoğun bakım birimlerinden taburcu edildikten 

sonra riskli bebeklerin nasıl izlenmeleri gerektiğini 

açıklayan “Yüksek Riskli Bebek İzlem Rehberi”nde 

riskler yüksek, orta ve hafif olarak sınıflandırılmıştır 

(Acunaş B. 2014). Bu sınıflama nörolojik risk faktör-

lerini de içeren, ama genel olarak bütün riskleri ele 

alan oldukça kapsamlı bir sınıflama olup, bebekle-

rin izlenmeleri açısından hekimleri yönlendiricidir. 

Ancak, nörolojik gelişmeyi etkileyebilecek faktörle-

ri daha geniş bir yelpaze içinde sınıflandırma gere-

ği vardır. Bu riskleri doğum öncesinden başlayarak 

yenidoğan ve çocukluk dönemlerini içerecek şekil-

de yaşlara göre gruplandırmak, söz konusu risklerin 

önlenmesi ve kontrol edilebilmesi açısından daha 

anlaşılır ve sistematik bir yaklaşım olacaktır (Öz-

tek Z.ve Saat Z 1987). Böylece, gebelik öncesinden 

çocukluk döneminin sonuna kadar olan süreçteki 

risklerin neler olduğunu, bu risklerle mücadelenin 

nasıl ve kimler tarafından yapılabileceğini anlamak 

kolaylaşacaktır. Bu anlayıştan hareketle, nörolojik 

gelişmeyi etkileyebilecek riskler (a) Gebelik öncesi 

riskler; (b) Gebelik dönemindeki riskler; (c) Doğum 

dönemindeki riskler; (d) Doğum sonrası riskler; (e) 

Çocukluk ve ergenlik dönemindeki riskler, şeklinde 

gruplanabilir. 
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Gebelik Öncesi Riskler

Anne adayının, gebe kalmadan önce karşı karşıya 

olduğu riskler bilinirse, doğacak bebekte oluşabi-

lecek birçok olumsuz durum ve nörolojik gelişme 

gerilikleri önlenebilir. Bu risklerin bazıları yalnızca 

bebek için değil, anne için de geçerli olan risklerdir. 

Bu risklerin önlenmesinde temel rol yasa koyucu-

lara, siyasetçilere, yöneticilere, eğitimcilere, sosyo-

loglara düşer. Sağlık hizmetleri içinde ise özellikle 

birinci basamakta görev yapan hekimlere (aile he-

kimleri), aile sağlığı elemanlarına (ebeler, hemşire-

ler) önemli görevler düşmektedir. Kadın hastalıkları 

ve doğum uzmanları ile çocuk sağlığı ve hastalıkları 

uzmanlarının da gebelik öncesi dönemdeki riskle-

rin kontrol edilmesinde katkıları çok değerlidir.

Bu riskler üç alt grupta ele alınabilir:

A. Sosyal riskler: Nörolojik gelişmeyi dolaylı 

olarak etkilemekle birlikte çok önemli yer tu-

tarlar. Özellikle ekonomik yetersizlik, eğitim 

düzeyinin düşüklüğü, yaşam koşullarının kö-

tülüğü gibi faktörler istenmeyen gebeliklerin 

oluşmasına, gebenin yetersiz beslenmesine, 

kendisinin ve bebeğinin sağlığına değer verme 

bilincinde olmamasına yol açar. Böyle olunca, 

gebenin sağlık hizmetlerine erişememesi, uy-

gun ve yeterli sağlık hizmeti alamaması, do-

ğacak bebeğinin sağlığı hakkında bilgi sahibi 

olamaması, kendisini ve dolayısıyla bebeğini 

hastalıklardan koruyamaması gibi sakıncalı 

durumlar ortaya çıkar. Akrabalar arasında-

ki evlenmenin sakıncalarını bilmeyen kişiler, 

gebelikten nasıl korunabileceğini bilmeyen 

çiftler, gebelik, doğum ve çocuk bakımı hak-

kında hiç bir fikri olmayan deneyimsiz anneler 

bebeklerinin sağlıkları ve gelişmeleri için çok 

önemli risk faktörüdür. (Bkz. Tablo 15.1)

Bu faktörlerin özellikle Türkiye açısından 

dikkate alınması gereken riskler olduğu bi-

linmelidir. Ülkemizde, 2013 verilerine göre 15 

yaşından büyük kadınların yüzde 7.6’sı okur 

yazar değildir; yüzde 46.3 ‘ü ilkokul ve daha 

az eğitimlidir. Kadınlarımızın yalnızca yüz-

de 11.2’si yüksek öğrenim görmüştür (TÜİK 

2013). Bu düzeydeki eğitim, bütün dünyada 

risk sınırı olarak kabul edilir. 

Ülkemizde kadınların eğitim düzeyleri ile 

hem doğurganlık hem de aile planlaması uy-

gulamaları arasında paralellik vardır. Türkiye 

Nüfus ve Sağlık Araştırmasına göre (TSNA, 

2008) Türkiye’de lise üzerinde eğitimi olan ka-

dınlarda toplam doğurganlık hızı (doğurganlık 

çağı boyunca doğurduğu çocuk sayısı) 1.5 iken 

eğitimi olmayan ya da ilkokulu bitirmemiş 

olanlarda 2.6 dır. Aynı araştırmaya göre ülke-

mizde lise ve üzerinde eğitimi olan kadınların 

yüzde 55.3’ü modern bir aile planlaması yön-

temi uygularken ilkokul mezunu olmayan ka-

dınlarda bu oran yüzde 35.3’dür. Yani, eğitimi 

düşük olanlarda daha fazla çocuk sahibi olma 

eğilimi belirgin derecede yüksektir. Çok çocu-

ğu olan ailelerde bebek ölümlerinin yüksek, 

çocuk gelişmesinin göreceli olarak geri oldu-

ğu bilinen bir gerçektir. Ülkemizde yapılan bir 

araştırmada, annenin yaptığı doğum sayısının 

ve bebeklerinin ölüm riskinin birbirine paralel 

olarak arttığı görülmüştür. Annenin doğum sa-

yısının bir artışına paralel olarak bebek ölüm 

riski 1,78 kat artmış bulunmaktadır (Özkan S. 

2009). Bu gruptaki ailelerin aynı zamanda ge-

lirden en az payı alan alt sosyal gruplarda yer 

aldıkları da dikkate alındığında, böyle aileler-

deki çocukların genel ve nörolojik olarak geliş-

melerinin olumsuz olarak etkileneceği açıktır.

Ülkemiz açısından önemli bir sorun da 

akraba evliliklerinin yüzde 29 gibi yüksek bir 

oranda olmasıdır. Bu oran kentlerde yüzde 17 

iken, kırsal bölgelerde yüzde 36 gibi olduk-

ça yüksek düzeylere çıkmaktadır (Uskun E 

2001). Akraba evliliği yapmayanlarda engelli 

çocuk doğum oranı yüzde 5 iken akraba evli-

liği yapanlarda bu oran yüzde 9’a kadar çıkar. 

O halde, akraba evliliklerine bağlı nörolojik ve 

genetik hastalıkların kırsal bölgelerde daha sık 

görülmesi beklenir. Genetik hastalıkların ön-

lenmesi için yapılacak çalışmaların başında, 

akraba evliliklerinin en aza indirilmesi gelir. 

Bu faktörlerin düzeltilmesinde hekimle-

rin, özellikle çocuk nörolojisi uzmanlarının 

rolü çok sınırlıdır. Bu faktörlerle başa çıkma-

nın yolu “sosyal kalkınma” nın sağlanmasıdır. 

Yani, toplumun, özellikle kadınların eğitim 
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düzeylerinin yükseltilmesi, sağlık hizmetleri-

nin herkese erişebilecek şekilde düzenlenme-

si, kişilere sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının 

kazandırılması, konut ve çevre koşullarının 

iyileştirilmesi, gelirin arttırılması yanında den-

geli dağılımının sağlanması, akraba evliliklerin 

sınırlandırılması için gerekli yasal düzenleme-

lerin yapılıp uygulanması ve kişilerin eğitilme-

si gibi eylemler sağlık sektörü dışındaki kişile-

rin ve kurumların yapacağı işlerdir. İlk bakışta 

sağlık dışı işler gibi görünen bu konular, aslın-

da çocuk ve toplum sağlığını çok yakından ilgi-

lendiren eylemlerdir.

B. Anneye (gebeye) ait bireysel riskler: Ülkemiz-

de evlenme yaşının düşüklüğü ve çocuk gelin-

lerin fazlalığı önemli bir sosyal sorundur. Ulus-

lararası belgelere göre, on sekiz yaşın altında 

yapılan her evliliğe “çocuk evliliği” ve evlenen 

kadına “çocuk gelin” denilmektedir. Araştır-

malar, Türkiye’de, her üç evli kadından birinin 

çocuk evliliği yaptığını göstermektedir. Oysa 

gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 0.5 ile yüzde 

3 arasındadır. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştır-

maları’na göre, Türkiye’de kadınlarda evlenme 

yaşı 12’ye kadar düşmektedir (Çakmak D). 

Çocuk yaşta evlenmenin gerek sosyal ve 

psikolojik, gerekse tıbbi sakıncaları vardır. 

Sosyologlara göre, 14-19 yaş grubundaki nü-

fus, toplumsal olarak olgunlaşmamış bireyler 

olarak tanımlanmaktadır. Bu yaş aralığında-

ki bireylerin, gerekli toplumsal rollere uyum 

sağlayamadıkları kabul edilmektedir. Dolayı-

sıyla bu yaş aralığında evlenen kızlarda, evlilik 

sonrasında, arkadaşlarından kopma, özgüven 

eksikliği, toplumsal faaliyetlere katılımdan 

uzaklaşma gibi durumlar gözlemlenebilmek-

tedir (Akpan EO 2003) Bu yaş aralığı, üreme 

sisteminin olgunlaşma süreci sayılmaktadır. 

Dolayısıyla 18 yaşından önce evlenen kızlarda, 

evlilik sonrasında, gebe kalamama ya da pre-

matüre doğum sorunları görülebilmektedir. 

Cinsel ilişkiye girmeye biyolojik olarak hazır 

olmayan kızların çocuk evliliği yaparak kendi-

lerini cinsel eylem içinde bulmaları, genital bir 

dizi hastalığa davet çıkarmanın yanı sıra kalıcı 

psikolojik hastalıkların oluşmasına da neden 

olmaktadır (Ottoo-Oyortley N 2003) Henüz 

genital ve pelvik gelişmenin tamamlanmadı-

ğı bu yaş grubunda doğum travmaları daha 

sık görülebilir. Ayrıca, çocuk yaştaki annenin, 

içinde bulunduğu ruhsal sıkıntılar da dikkate 

alındığında, bebeğine yeterli ve özenli bakım 

veremeyeceği, bebeklerinde sağlık sorunları-

nın daha sık olacağı açıktır. Hele, söz konusu 

bebek evlilik dışı olmuş ise, bu tür sorunlar 

daha ciddi boyutlarda görülebilir. 

Çocukların nörolojik gelişmelerini etkile-

yebilecek risklerden birisi de kadınların ileri 

yaşlarda gebe kalmalarıdır. Genellikle 35 ya-

şından sonraki gebelikler ileri yaş gebeliği ola-

rak kabul edilir. Çağımızda, sosyal değişimler 

nedeniyle başta gelişmiş ülkelerde olmak üze-

re kadınlarda evlenme ve ilk gebelik yaşı ileri 

yaşlara kaymaktadır. Yaşlı annelerden doğacak 

bebeklerde görülebilecek en önemli durum 

Down sendromlu bebek doğurma olasılığının 

artışıdır. Genel olarak 750 doğumda bir görü-

len Down sendromunun anne yaşı ile ilişki-

li olduğu bilinen bir gerçektir. Bu hastalık 20 

yaşından küçük annelerde 1700 doğumda bir 

görülürken, bu oran 35- 40 yaş grubunda 250 

doğumda bire, 45 yaş üzerindeki doğumlarda 

ise 16 doğumda bire kadar inmektedir (Yalvaç 

H ve Boran A 2013). 

Yaş ilerledikçe hipertansiyon, diyabet ve 

kronik organ hastalıklarının ortaya çıkma 

olasılıklarının arttığı bilinir. Örneğin, ileri yaş 

gebelerde hipertansiyon ve dolayısıyla pre-ek-

lampsi ve eklampsi görülme sıklığı 2-4 kat, 

diyabet 2-3 kat artar. Bütün bu durumlar so-

nucunda intrauterin gelişme geriliği genç an-

nelere göre 2-3 kat, erken doğum olasılığı 4 kat 

daha fazladır. İntrauterin gelişme geriliği, diya-

bet, pre-eklampsi gibi durumların fetal distres-

ten yenidoğan asfiksisine kadar bir dizi sağlık 

sorununa ve nörolojik sekellere neden olacağı 

bilinmektedir (Kocatepe K. 2013). 

İleri yaştaki gebeler genellikle grandmulti-

par (dörtten çok gebe kalan) annelerdir. Yaşlı ve 

4 ve daha fazla çocuğa sahip kadınlarda genç 

annelere göre çoğul gebelik riski 3 kat daha 

fazladır. Çoğul gebeliklerde de düşük doğum 
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ağırlığı, sezaryenle doğum, doğum travması, 

prematüre bebek doğumları daha sık görülür. 

Bunlar, bebeklerin nörolojik gelişmeleri açı-

sından bir risk oluşturur. Grandmultipar anne-

lerden doğan bebeklerde doğumdan sonraki 

1. ve 5. dakikalardaki Apgar değerlerinin diğer 

bebeklere göre anlamlı ölçüde düşük olduğu 

gözlenmiştir (Severinski NS 2009).

C. Annede hastalık öyküsü: Anne adayında olan 

bazı hastalıklar ve durumlar, kadının gebe kal-

ması durumunda hem annenin hem de bebe-

ğin sağlığını olumsuz etkileyebilir (Bkz. Tablo 

15.1). Bu durumların gebeliğin oluşmasından 

önce bilinmesi olumsuz sonuçları engelleye-

bilir. Eğer, söz konusu durum ya da hastalık 

gebe kalındıktan sonra anlaşılırsa bu gebeler 

risk durumunun ciddiyetine göre daha sık iz-

lenmeli ve gerekli önlemlerin erken dönemde 

alınmasına çalışılmalıdır (İşgör A.). 

Bu durumlardan birisi annede görülen 

tiroid hastalıkları, özellikle iyot eksikliğidir. 

Fetüsün tiroid işlevleri anneden bağımsızdır; 

ama fetüste tiroid hormonlarının üretimi için 

gerekli olan iyot, plasenta yoluyla anneden fe-

tüse geçer. İyotun fetüse az geçmesi bebekte 

tiroid hormon üretimini azaltacağından gerek 

fetüste, gerekse yenidoğanda az çalışan tiroid 

(hipotiroidi) ya da guatr gelişebilir.

Tiroid hormonu beyin gelişimi için çok 

önemlidir. Doğumsal hipotiroidinin en önemli 

özelliği tedavi edilmediği takdirde kalıcı beyin 

zedelenmesine yol açmasıdır. Beyin gelişimi-

nin yüzde 95’i ilk 3 yaşta tamamlanır. Bu ne-

denle tiroid hormonu   eksik olan bebeklerde 

değişik oranlarda zeka ve gelişim geriliği gö-

rülebilir (Büyükgebiz A 2007). Gebe annenin 

tiroid fonksiyonlarının erken gebelik döne-

minde değerlendirilmesi önemlidir. Prospektif 

çalışmalarda, ilk trimesterde annenin kanında 

tiroksin düşük olduğunda bebeğin erken yaş-

larda ve okul çağında mental ve motor gelişi-

minin olumsuz yönde etkilendiği gösterilmiş-

tir. Bunun yanısıra tiroid anormalliklerinin, 

gebelik hipertansiyonu (preeklampsi, eklamp-

si, gebelikte indüklenen hipertansiyon) ve buna 

bağlı düşük doğum ağırlıklı bebek ve prema-

türe doğum riskini arttırdığını gösteren çalış-

malar mevcuttur (Arslan T. 2012; Pop VJ 2003; 

Glinoer D 1991).

Anne adayında diyabet de önemli bir risk 

faktörüdür. Diabetes mellitus hem annenin 

hem de fetusun metabolizmasını etkileyen bir 

hastalıktır. Diyabet, genel kadın popülasyo-

nunda yüzde 6-10 ve bütün gebeliklerde yüzde 

2-4oranında görülmektedir. (Arslan H 2005). 

Buna göre Türkiye’de her yıl 25.000 – 35.000 

dolayındaki gebenin diyabetli olduğu söyle-

nebilir. Böyle annelerden doğan iri bebeklerde 

ortaya çıkabilecek doğum travmaları bir yana, 

yenidoğan döneminde kan şekeri düşebilir 

ve fark edilmeyebilir. Ayrıca, özellikle tip 1 di-

yabeti olan annelerden doğan bebeklerin bir 

kısmında diyabet geliştiği de bilinmektedir. Bu 

durumlar iyi kontrol edilmediği zaman gelişim 

geriliklerine neden olabilir (Arslan H 2005). 

Günümüzde gebelikte diyabet izlemi perina-

toloji uzmanı veya riskli gebeliklerde uzman 

hekim, diyabet hemşiresi ve diyetisyenden 

oluşan ekip tarafından yürütüldüğünden peri-

natal morbidite ve mortalite oranları oldukça 

azalmıştır (Arslan H 2005)

Çocuk açısından önemli durumlardan bir 

diğeri anne adayının zeka sorunu, ya da psi-

koz ve benzeri başka ciddi ruhsal sorunlarının 

olmasıdır. Bu annelerden doğan bebeklerin 

bakım kalitelerinin düşük, anne-bebek ilişki-

lerinin bozuk ve aile ortamının sorunlu olma-

sı nedeniyle, çocuğun hem nörolojik, hem de 

ruhsal gelişmesi sağlıklı olmayacaktır. Zeka, 

temelde doğuştan gelir ve büyük ölçüde kalı-

tımın etkisiyle belirlenir. Yapılan çalışmalarda 

çocuğun zekâsı ile ana-babanın zekâsı arasın-

da yüksek düzeyde ilişki saptanmıştır (Aral N 

2001). Çocuğun zekâ gücü anasıyla babasının 

zekâ gücü ortalamasına yakındır (Yörükoğlu, 

A. 2004). Bu nedenle anne ya da babada zeka 

genlerinin düşük olması çocuğun zekası için 

de bir risk etmeni oluşturur.

Fenilketonüri hastalığı olan, fakat erişkin 

dönemde diyet almayan anne adaylarındaki 

yüksek fenilalanin düzeyi fetus üzerinde doğ-
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Tablo 15.1   Gebelik öncesi risklere yaklaşım

Risk Faktörü Önlemler/Yaklaşım Sorumluluk-Görev

Anneye ait bireysel riskler
• Gebenin 18 yaşından küçük olması
• Gebenin 35 yaşından büyük olması
• Gebenin 155 sm.’den kısa olması
• Gebenin “beden kitle endeksi”nin 16‘dan 

az olması

Evlenme yaşının 
ertelenmesi; doğum 
kontrolü yöntemleriyle 
gebeliklerin önlenmesi ya 
da geciktirilmesi;
etkili prenatal gebe 
izlemesi; intrauterin 
tanı; aile ve genetik 
danışmanlığı hizmetleri.

Anne-baba adayları, kadın 
hastalıkları ve doğum 
uzmanları, çocuk hekimleri, 
çocuk nörolojisi uzmanları, 
genetik uzmanları, aile 
hekimleri, hekimdışı sağlık 
personeli, aile danışmanları, 
toplum bilgilendirme araçları, 
kitle iletişim araçları.

Annede kronik hastalık
• Genetik hastalıklar
• Maternal fenilketonemi / fenilketonüri
• Hipotiroidi
• Epilepsi 
• Diyabet
• Hipertansiyon
• Kalp hastalığı
• Böbrek hastalığı
• Frengi
• AİDS
• İdrar yollarında bakteri (belirti veren/

vermeyen) 
• Zeka geriliği
• Psikolojik sorunlar
• Madde bağımlılığı
• Alkol bağımlılığı

Hastalık ya da durumun 
kesin tanısının konulması; 
ailenin riskler konusunda 
bilgilendirilmesi; anne 
adayının tedavisi; aile 
kabul ederse aileye 
gebeliğin tedavi sonuna 
ertelenmesi konusunda 
rehberlik yapılması; gebe 
kalınırsa, kesinlikle bir 
uzman hekimin yakın 
denetiminin sağlanması.

Aile hekimi, hastalıkla ilgili klinik 
uzman ile kadın hastalıkları ve 
doğum uzmanı bir ekip olarak 
aileye destek vermelidir. 

Önceki gebelik öyküsünde
• Intrauterin fetal ölüm / Ölüdoğum
• Yenidoğan ölümü
• Prematürite / intrauterin büyüme geriliği
• Konjenital malformasyonlar
• Serviks yetersizliği
• Kan grubu uyuşmazlığı, yenidoğan sarılığı
• Hidrops
• Yenidoğan trombositopenisi
• Metabolizma hastalıkları
• Pre-eklampsi / Eklampsi
• Tekrarlayan düşükler
• Çoğul gebelik
• Zor doğum
• Sezaryen
• Erkendoğum
• İri bebek
• Anomalili bebek
• Perinatal ölüm 

Ayrıntılı gebelik 
öyküsünün risk açından 
değerlendirmesi, prenatal 
(intrauterin) tanı; ailenin 
bilgilendirilmesi; doğum 
yeri, şekli ve zamanının 
planlanması; muhtemel 
sorun ile ilgili tıbbi 
hazırlıkların yapılması; 
gerekirse gebeliğin 
sonlandırılması ve aile 
danışmanlığı.

Anne-baba adayları, aile hekimi, 
kadın hastalıkları ve doğum 
uzmanı, çocuk hekimi, genetik 
danışman, çocuk nörologu ve 
diğer yan dal uzmanları.

Sosyal riskler
• Ekonomik yetersizlik
• Annenin eğitim yetersizliği
• Genç, deneyimsiz anne
• Çok partnerli anne
• Bekar anne
• Akraba evliliği
• Ev koşullarının yetersizliği

Bu faktörler sosyal ve 
ekonomik kalkınma ile 
kontrol edilebilir.

Bu faktörlerin kontrolü 
bütün sektörlerin işbirliği ile 
ve toplumsal programlarla 
başarılabilir. Sağlık personeli 
danışmanlık ve halkın sağlık 
eğitiminde rol alabilir.
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rudan toksik etki yaparak “maternal fenilketo-

nüri sendromu” na yol açabilir. Bu sendromda 

intrauterin gelişme geriliği, mikrosefali, zekâ 

geriliği ve konjenital kalp defektleri görülür. 

Maternal fenilketonrinin tedavisi gebelik süre-

since fenilalaninden kısıtlı diyetle beslenmek 

olmakla birlikte asıl olan anne adayının ge-

belikten önceki dönemde diyete başlamasıdır 

(Tanzer F 2007).

Ağır derecede zihinsel sorunu olanların 

evlenmesi birçok sosyal sorunların ortaya 

çıkmasına neden olur. Anne ya da babanın zi-

hinsel sorunu kalıtsal bir nedene bağlıysa, bu 

çiftten doğacak çocuklarda da benzer sorun 

bulunması büyük olasılıktır. Ayrıca bu ebe-

veyn gebelikten korunmayı da bilmedikleri ya 

da uygulayamadıkları için çok çocuk yapma 

eğiliminde olabilecek ve çocuklarına uygun 

bakım veremeyebileceklerdir. Bu nedenlerle, 

ağır derecede zeka sorunluların evlenmeye 

yönlendirilmemesi, evleneceklerse, ebevey-

nden birinin normale yakın zekalı olmasının 

sağlanması uygun olur. Böyle çiftlerin doğum 

kontrolü konusunda yakın desteğe ve eğitime 

ihtiyaçları vardır (Çağlar D 1976). 

Bebeklerinin zihinsel gelişmelerini etkile-

yen bir faktör de, annede madde bağımlılığı-

dır. Araştırmalar, kokain kullanan annelerin 

çocuklarında bilişsel fonksiyonların geri oldu-

ğunu ve bu durumun yaşamın ilk iki yılında iki 

kat daha sık gelişimsel gerilik görülmesine ne-

den olduğunu ortaya koymuştur (Singer T et al 

2002; Chasnoff IJ et al 1998) 

Anne adayında hipertansiyon, kronik kalp 

ya da böbrek hastalığı gibi sistemik etkileri 

olan bir hastalığın bulunması doğrudan bebe-

ğin santral sinir sistemini etkileyen bir durum 

değildir. Ancak, böyle annelerin gebeliklerinin 

sorunlu geçmesi, bebeğin anne karnında ge-

lişememesi, erken doğum olasılığının yüksek 

olması, annenin doğum sonrasında kendi sağ-

lık bozukluğu nedeniyle bebeğe yeterli bakımı 

verememesi gibi dolaylı etkiler bebeklerinin 

gelişmesini olumsuz etkileyebilir. 

Anne adayında risk oluşturan bir hastalık 

ya da durum belirlendiğinde yapılması gere-

kenlerden ilki, anneyi ve babayı gebelik duru-

munda ortaya çıkabilecek olumsuzluklar ko-

nusunda bilgilendirmek ve uyarmak olmalıdır. 

Hastalığın tedavisi için yapılacak girişimlerin 

yanısıra, eğer aile karar verirse, gebeliğin teda-

vi sonrasına kadar ertelenmesi için tıbbi yar-

dımda bulunmak, tedavi ve doğum kontrolü 

hizmetlerini alabilmeleri konusunda rehberlik 

yapmaktır. 

D. Önceki gebeliklerin öyküsü: Risk faktörleri 

ile ilgili önemli ipuçları anne adayının önce-

ki gebeliklerinin öyküsünde saklıdır. Eğer, söz 

konusu gebelik anne adayının ilk gebeliği de-

ğilse, gebe ile yapılacak ilk görüşmede mutlaka 

önceki gebeliklerinin öyküsü soruşturulmalı 

ve halen sürmekte olan gebeliği açısından risk 

olasılığı olup olmadığı değerlendirilmelidir. 

Çoğu zaman, önceki gebeliklerinde sorun ya-

şamış aileler, gelecekteki gebeliklerinde ben-

zer sorunlar ile karşılaşıp karşılaşmayacakla-

rını danışmak üzere hekime başvururlar. Bu 

hekim, bir aile hekimi, pediatrist, pediatrik 

nörolog, kardiyolog ya da genetik uzmanı ola-

bilir. 

Gebelik öyküsü alınırken, özellikle kadının 

geçmişte düşük, ölüdoğum, anomalili bebek, 

erken doğum, zor doğum, çoğul gebelik, ek-

lampsi, bebekte uzamış sarılık gibi durumlar 

araştırılmalıdır. Çünkü, önceki gebeliklerinde 

böyle durumlarla karşılaşmış olan kadınların, 

daha sonraki gebeliklerinde de benzer durum-

larla karşılaşma olasılıkları yüksektir. Bu riskle-

rin bilinmesi, gerek annenin, gerekse bebeğin 

sağlığı için alınacak önlemleri planlamak açı-

sından yaşamsaldır. 

Bu önlemler, intrauterin tanı yöntemleri-

nin uygulanması, anne-babada ve daha önce-

ki çocuklarında genetik incelemeler dahil bazı 

testlerin yapılması, doğumun zamanının ve 

yerinin planlanması, ailenin bilgilendirilmesi 

ve karşılaşabilecekleri olumsuzluklara hazır-

lanması gibi şeyler olabilir. Hatta, riskin yüksek 

olduğu durumlarda gebeliğin sonlandırılması-

na kadar varan önlemler düşünülebilir.
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Gebelik (doğum öncesi - prenatal) 
Dönemindeki Riskler

Sağlık hizmetlerinin sunumundaki temel ilkeler-

den biri, “yaşamın doğum öncesi dönemden ölü-

me kadar bir bütün” olarak ele alınmasıdır. Yani, 

yaşamın temelleri intrauterin dönemde atılır; fe-

tal gelişme yaşamın sonraki dönemlerinin teme-

lidir. İntrauterin dönemde fetusun başına gelenler 

ve fetal gelişme, yaşamın her dönemini etkiler. 

Önemli ve olumlu olan şey, fetusun başına gelebi-

lecek birçok olumsuzluğun önlenebilir olmasıdır. 

Gebenin uygun beslenmesi sağlanabilir, sigara ya 

da alkol kullanması engellenebilir, bazı ilaçlardan 

kaçınması, X ışınlarından korunması sağlanabilir, 

bazı malformasyonlarda ve genetik hastalıklarda 

intrauterin tanı yöntemleri uygulanabilir, düzenli 

prenatal izlemelerle doğum sırasında ortaya çıka-

bilecek sorunlar önceden tahmin edilip doğumlar 

uygun merkezlerde yaptırılabilir ise, doğan bebek 

yaşamının ilk dönemlerinde karşılaşacağı sorun-

ları uygun bir sağlık kurumunda atlatabilir ve bir 

çok gelişimsel bozukluk önlenebilir.

Fetusun gelişmesini etkileyen faktörlerin ba-

şında gebenin ve dolayısıyla fetusun beslenmesi 

gelir. Çocuğun intrauterin olarak uygun beslen-

mesi, beyin dahil bütün organlarının yeterli şe-

kilde kanlanması ve yeterli oksijen alması gere-

kir. Fetus, bütün besin ve mineral gereksinimini 

annesinden alır. Bu mineraller (demir, kalsiyum 

ve diğerleri) annenin kanında yeteri kadar yoksa, 

fetusa gereken mineralin kandaki miktarını ço-

ğaltabilmek için annenin mineral depoları boşa-

lır. Her gebelik döneminde anne fetusa mineral 

verdiğinden, sık gebe kalan kadınlarda bir süre 

sonra mineral yetersizliği (ör: demir eksikliği ane-

misi, osteoporoz) ortaya çıkar. Bir sonraki gebeliğe 

hazırlanması gereken annenin boşalan mineral 

depolarının dolması en az iki yıl alacağından, ard 

arda doğan bebeklerin arasında en az iki yaş, daha 

iyisi 3-5 yaş fark olması önerilir (WHO, 2005). Sık 

gebe kalan kadınların son gebeliklerinden doğan 

bebeklerinde mineral yetersizlikleri daha sık gö-

rülen bir durumdur. Ayrıca, doğum aralıkları kısa 

olan kardeşler arasında sonraki gebeliklerden do-

ğan çocukların okul başarılarının, yani zekâ du-

rumlarının, daha geri olduğuna dair ip uçları var-

dır (Peterson-Lidbom P 2009) Bütün bu bulgular, 

sık doğumların ve iki yıldan daha kısa aralıklarla 

doğum yapmanın çocukların gelişmelerini ve 

zekâ düzeylerini olumsuz etkilediğini göstermek-

tedir (Yörükoğlu 2004, A.; Aral, N 2001). 

İntrauterin gelişme geriliği pek çok nedene 

bağlı olabilir. Bazı yazarlar büyümesi 10 ile 20. 

persantil arasında olan fetusları büyümesi azalmış 

olarak ve komplikasyonlar açısından orta riskli 

olarak tanımlamaktadırlar. Bu durumun gebelik-

lerin yüzde 5-10 unda görüldüğüne dair yayınlar 

vardır (Yoldemir T 2008). 

Bu önemli konunun temel çözümü, doğum 

aralıklarının açılması için aile planlaması hizmet-

lerinin etkili biçimde verilmesi, gebelerin düzenli 

aralıklarla izlenmeleri, gebelik döneminde bes-

lenme konusunda eğitilmeleri ve gereken durum-

larda ailelere besin desteğinin sağlanabilmesidir.

İntrauterin gelişme geriliklerinin en az yarı-

sının nedeni bilinmemektedir. Kötü beslenme-

den başka gebede görülen hipertansiyon, ilaç ve 

alkol kullanımı, sigara içme, dolantin, kumarin, 

propronanol ve steroid kullanımları, inflamatuvar 

bağırsak hastalığı, gebenin 50 kg’den zayıf olması, 

hemoglabinopati, siyanotik kalp hastalığı, çoğul 

gebelik, radyasyona maruz kalma gibi faktörlerin 

fetusun gelişmesini gerilettiği kabul edilmekte-

dir. Ayrıca plasentada fibrozis, kronik enfeksiyon, 

plasenta previa, parsiyel ablasyo veya enfarkt gibi 

hastalık ve anomaliler, fetusteki konjenital ano-

malilerin ve enfeksiyonların da fetal geriliğe ne-

den olduğu bilinmektedir (Yoldemir T 2008).

Söz konusu faktörler arasında tütün kullanımı 

üzerinde özellikle durmak gerekir. Fetusun oksi-

jen gereksinimi göz önünde tutulduğunda bir tek 

sigaranın yarattığı hipoksi ve hipertansiyon bile 

bebeğe daha az kan ve daha az oksijen gitmesine 

neden olabilir. Bu durumun günde bir paket sigara 

içen bir anne adayında 20 kez tekrarlaması, fetusun 

ilerleyici bir şekilde oksijensiz kalmasına ve olum-

suz değişiklikler meydana gelmesine neden olabi-

lir. Gebelikte sigara kullanımı plasental ağırlığı ve 

doğum ağırlığını da etkilemektedir (Kırımi E 1999). 

Alkol, santral sinir sistemi (SSS) dahil bircok 

sistemi etkilediği bilinen önemli bir teratojendir. 



132
Temel Gelişimsel Çocuk Nörolojisi

BÖLÜM

15

Gebelikte alkol kullanan annelerin çocuklarında 

fiziksel, zihinsel ve davranış sorunlarının yanı sıra 

mental retardasyon, mikrosefali, ve yüzde belir-

li şekil bozuklukları görülebilir. Buna “fetal alkol 

sendromu” (FAS) denir. Bu bebekler düşük ağır-

lıklı olarak doğarlar; büyüdüklerinde sıklıkla dik-

kat, öğrenme ve hafıza sorunları ile karşılaşırlar; 

konuşma ve işitme güçlükleri yaşayabilirler. Bugü-

ne kadar, Fetal Alkol Sendromu’nun yalnızca an-

neleri alkolik olan çocukları etkilediği biliniyordu. 

Ancak yeni araştırmalar küçük miktarlarda alınan 

alkolün bile, gelişmekte olan fetüse zarar verebil-

diğini ortaya koymuştur. (Özcan, F. 2008) 

Tıpkı tütün ve alkol gibi, bazı ilaçlar da terato-

jenik etki yapabilir ve fetal dönemde nörolojik ge-

lişme geriliklerine yol açabilir. Örneğin, antikoagu-

lan olarak warfarin kullanıldığında “fetal warfarin 

sendromu” oluşabilir. Bu senromda beyin, sinir, 

kemik gelişim bozukluğu ve zihinsel gerilik görü-

lebilir (Yıldırım A. 2014). Warfarin kullanmak du-

rumunda kalan gebelerde intrauterin fetal gelişme 

geriliğinin 1.7 kat daha fazla olduğu da araştırma-

larla kanıtlanmıştır (De Stafano 2005). Bu nedenle 

pıhtılaşma bozukluğu olan annelerde heparin kul-

lanılmaktadır. Bir çalışmada gebeliğin ilk yarısında 

yüksek dozda uzun süre aspirin alımının bebeğin 

IQ puanını düşürdüğü bildirilmişse de bunu des-

tekleyen başka çalışma yoktur (Yıldırım A. 2014). 

Epilepsi ilaçları (antikonvulzan ilaçlar) fetus 

üzerine doğrudan etkilidir ve ilaç sayısı arttık-

ça risk de artar. En sık görülen malformasyonlar 

arasında nöral tüp defektleri (spina bifida, me-

ningosel, myelosel gibi)vardır. Ayrıca gebeler za-

man zaman ilacın bebeğine zarar verebileceğini 

düşünerek kontrolsüz olarak ilaç dozunu azalt-

makta, hatta ilaç alımını tamamen kesmektedir. 

Böyle durumlarda gebe kadın nöbet geçirebilir ve 

bu durum bebeğe en az ilaçlar kadar zarar vere-

bilir.  İlaç olarak fenitoin kullanıldığında fetal hi-

dantoin sendromu oluşabilir. Bu sendromda çe-

şitli malformasyonlar yanı sıra beyin anomalileri, 

büyüme-gelişme geriliği ve mental retardasyon da 

görülebilir. Valproik asid’in gebelikte kullanılması 

durumunda özellikle nöral tüp defekti riski yakla-

şık 20 kat artar ve görülme sıklığı %2’lere ulaşabilir 

(Yıldırım A. 2014).

Folik asit (folat), DNA ve RNA sentezinde rolü 

olduğu için fetüsün sağlıklı büyüyebilmesi için ge-

reklidir. Yetersizliği durumunda nöral tüp defekt-

leri görülebilir. Gebelikte folik asit ihtiyacı artar. O 

nedenle, gebelere folik asit takviyesi yapılmalıdır. 

Eğer, gebelik planlı ise, anne aydayının gebelik-

ten bir ay öncesinden başlayarak folit asit alması 

önerilir. Annenin bir nedenle folik asit antagonist-

leri olan metotreksat ve aminopterin kullanması 

durumunda fetal ölüm, büyüme-gelişme geriliği, 

kafa kemiklerinde, yüzde ve kol-bacaklarda ağır 

anomaliler görülebilir. (Yıldırım A. 2014) 

Fetüs gelişiminin izlenmesinde, gelişme geri-

liği olup olmadığının ve buna yol açan fakrörlerin 

derecesinin anlaşılmasında ultrason (ultrasonog-

rafi -USG) ve doppler ultrason (kan akımı ölçü-

mü) ile yapılan muayeneler yararlı olabilir. Her iki 

yöntemin de anne adayına ya da fetüse zararlı bir 

etkisinin olduğuna ilişkin şimdiye kadar bir kanıt 

bulunmamıştır. O nedenle güvenle kullanılabilir. 

Ancak, özellikle doppler incelemesinin damar içi 

ısısının yükselmesine neden olması dikkate alına-

rak gerekmedikçe yapılmaması önerilir. Bu yön-

temlerle fetüsteki ve plesentataki patolojiler ve 

yerleşim bozuklukları, fetüsün pozisyonu, organ-

larının gelişimi, hareketleri, kas tonusu, solunu-

mu, kafa çevresi, ağırlığı ve diğer beden ölçümleri 

yapılabilir, amniyos mayisinin miktarı, pelvik ka-

nalın doğuma elverişli olup olmadığı gibi durum-

lar belirlenebilir. 

Gebelik dönemindeki yaşamsal uygulamalar-

dan biri de özellikle konjenital malformasyonları 

ya da riskleri ortaya koyabilmek amacıyla yapılan 

intrauterin genetik analizlerdir. Son yıllarda gene-

tik hastalıkların tanı ve tedavisi alanında birçok 

gelişmeler olmuştur. In vitro fertilizasyon uygu-

lamalarının arttığı günümüzde genetik analizler 

ovumun uterus içine yerleştirilmesinden önce 

bile (preimplanter genetik tanı) yapılabilmektedir. 

Preimplanter genetik tanı ile bebeğin doğumdan 

itibaren veya ileride çıkabilecek hastalıklardan 

dolayı kaybedilmesi önlenebilmekte, bazı genetik, 

metabolik ve kalıtsal hastalık genlerini taşıyan ai-

leler sağlıklı çocuk sahibi olabilmektedir (Brauda 

P 2002) (Tablo 15.2).
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Doğum sonrası dönemde gözlemlenen fetal 
oksijen sıkıntısı da gebelik dönemindeki olum-
suzlukların sonucu olabilir. Fetal solunum pla-
sentada gerçekleşir. Plasentada meydana gelen 
kan akımındaki bozukluk, fetüste oksijen ve besin 
yetmezliğine neden olur. Böylece fetüse oksijen, 
glukoz ve diğer besin maddeleri taşınamaz ve 
metabolizma atıkları da annenin dolaşımına ve-
rilemez (Boehm 1986; Arısan 1991). Fetusda ok-

sijen azaldığında enerji elde etmek güçleştiği için 
karaciğerde glikojen yıkımı ve yağ yıkımı artar, 
oluşan metabolik artıkların (pirüvik asit ve laktik 
asit) birikimi ile metabolik asidoz gelişir. Giderek 
artan metabolik asidoz ve hipoksi nedeni ile fetüs-
te meydana gelen bu değişikliğe “fetal distres” adı 
verilir. Bu durum yenidoğan döneminde yaşamı 
ve nörolojik faaliyetleri olumsuz etkileyen önemli 
bir durumdur.

Tablo 15.2   Gebelik dönemindeki risklere yaklaşım

Risk Faktörü Önlemler / Yaklaşım Sorumluluk-Görev

Gebelik kararı ve prenatal bakım
• Son doğum ile şimdiki doğum arasındaki 

sürenin 2 yıldan kısa oluşu
• İstemeden gebe kalma
• Yetersiz prenatal bakım

Düzenli prenatal izlem; 
riskli gebelerin daha sık 
izlenmesi; doğumların 
aralarında en 2 yıl 
olması için kontraseptif 
kullanımı.

Anne-baba adayları; Aile 
hekimi,aile sağlığı elemanı, 
kadın hastalıkları ve 
doğum uzmanı; toplumu 
bilgilendirme araçları, kitle 
iletişim araçları. 

Annenin kullandığı ilaçlar 
• Plasentadan geçişi bozanlar
• Anti-hipertansifler 
• Aspirin
• Antibiyotikler
• Gebeliğin ilk üç ayı içinde teratojenik ilaç 

Akılcı ilaç kullanımı; 
halkın ilaç kullanımı 
konusunda eğitimi; 
reçetesiz ilaç satışlarının 
engellenmesi

Bütün hekimler ve eczacılar

Gebenin alışkanlıkları
• Sigara - tütün
• alkol (fetal alkol sendromu)

Gebelerin ve yakınlarının 
eğitimi

Anne-baba adayları. Bütün 
sağlık personeli; medya; 
eğitim kurumları

Gebelik dönemi sorunları 
• Çoğul gebelik 
• Pre-eklampsi-Eklampsi
• Ağır anemi (Hemoglobin <5 gr)
• Polihidramnios (karında su fazalığı)
• Vajinal kanama
• Prezantasyon bozukluğu (ters geliş) 
• Çocuk kalp seslerinin dakikada 120’den az 

ya da 160’dan çok olması 
• Cerrahi girişim gerektiren akut hastalık 
• Kan pıhtılaşma bozukluğu 
• Rh uygunsuzluğu

Düzenli prenatal 
izlemeler; gerekirse 
amniyotik genetik 
analizler ve gebeliğin 
sonlandırılması, 
doğumların uygun 
kuruluşlarda ve ehil 
kişilerce yaptırılmasının 
sağlanması.

Aile hekimi, kadın hastalıkları 
ve doğum uzmanı, genetik 
uzmanı.

Gebenin ağırlığı ve beslenmesi
• Aşırı şişmanlık
• Aşırı kilo alma
• Yetersiz kilo alma
• Yetersiz ve dengesiz beslenme

Gebe ve aile eğitimi; gıda 
desteği

Aile hekimi; aile sağlığı 
elemanı; kadın hastalıkları ve 
doğum uzmanı; diğer klinik 
uzmanlar

Enfeksiyon
• AİDS
• Frengi
• Rubella (kızamıkçık)
• Varisella zoster (suçiçeği)
• Tetanosa karşı aşılanmamış olma

Doğum öncesi düzenli 
izlem, erken tanı 
ve tedavi, gerekirse 
gebeliğin sonlandırılması

Aile hekimi, kadın hastalıkları 
ve doğum uzmanı, ilgili klinik 
uzman.
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Doğum Dönemi (natal dönem) Riskleri

Doğum sırasında bebek açısından ortaya çıkabi-

lecek en önemli risk doğum travmasıdır. Doğum 

travmasına yol açabilecek faktörlerin bazıları 

gebelerin izlenmesi sırasında anlaşılabilir ve be-

beğin travmaya uğramadan doğması sağlanabi-

lir. Örneğin, çoğul gebelik, iri bebek, baş- pelvis 

uyuşmazlığı gibi durumlar doğumdan önceki 

dönemde gerek gebenin fizik muayenesi, gerekse 

diğer yöntemlerle kolayca anlaşılabilir ve doğu-

mun uygun bir kuruluşta ve ehil ellerde yapılması 

sağlanabilir. Böylece, doğum travması ve bebekte 

ileride olabilecek nörolojik arazlar peşinen önle-

nebilir.

Güç ve uzamış doğum eylemi sırasında trav-

malar olabilir. Doğum ağırlığı 4 kg üzerinde olan 

iri bebeklerde, makat gelişi olan bebeklerde ve 

annenin doğum kanalının dar olduğu durumlar-

da travma riski daha yüksektir. Böyle durumlarda 

forseps ya da vakum kullanılması da travmaya yol 

açabilir. Doğum travmalarının çoğu tamamen iyi-

leşmesine rağmen bir kısmı ciddi, hatta ölümcül 

olabilir. 

Doğum travmaları sinir zedelenmelerine, kafa 

kemiklerinde kırıklara ya da beyin kanamalarına 

da neden olabilir. İri bebeklerde, baş doğduktan 

sonra omuzlar takılabilir ve omuzların çıkarılması 

sırasında kollara giden sinirler aşırı gerilirse sinir 

kökleri zedelenebilir. Böyle bir bebek kolunu vü-

cuduna yakın tutar ve oynatmaz. Vakaların çoğu 

(%95) 3-4 ay içinde düzelir. Düzelmeyen olgulara 

cerrahi tedavi gerekebilir. Forseps yardımıyla ya-

pılan doğumlarda yüz felci gelişebilir. Bu durum 

kendiliğinden 1-3 hafta içinde düzelir. Doğum 

travmalarında en korkulan durum beyin kana-

malarıdır. Bu kanamalar, subaraknoid, subdural, 

epidural ya da intraventriküler olabilir. Doğum 

travmaları serebral palsinin (SP) de risk faktörle-

rindendir.

Yenidoğanın risk altında olup olmadığının 

göstergelerinden birisi de APGAR (Activity, Pul-

se, Grimace, Appearance, Respiration) skorudur. 

APGAR skoru bebeğin doğum eylemi sırasındaki 

durumunu öngörmede kolay ve hızlı bir yöntem-

dir. Fetusun sıkıntılı olup olmadığını ve solunum 

müdahalesi yapılması gereken yenidoğanları sap-

tamaya yardımcı olur. Neonatal değerlendirmede 

kullanılan APGAR skoru 1. ve 5. dakika skorlarıdır 

(Marrin 1988; Page 1986). Her ne kadar, son ya-

yınlarda APGAR skoru eskisi kadar önemsenmese 

de değerli bir gösterge olarak kullanılmaya devam 

edilmektedir. 

APGAR skoru, erken doğmuş bebeklerde, 

anneye anestezi verilmesinde, bebeğin kalp-da-

mar hastalıklarının ya da yapısal anomalilerinin 

bulunması halinde de bozulur. Birçok faktörden 

etkilendiği için fetusun uzun süreli nörolojik ge-

lişimiyle ilgili korelasyon göstermediği ileri sürül-

mektedir (Dennis 1989). Herşeye karşın, APGAR 

skorunun beş dakikadan uzun süre 0-3 arasında 

kalması oksijensizliğin (hipoksik-iskemik ensefa-

lopati, HIE) tanı ölçütlerinden birisidir. 

Hipoksik – iskemik ensefalopati bebeğin bey-

nine yeterli kan ve oksijen gitmemesi sonucu 

bebekte kalıcı beyin zedelenmesi oluşmasıdır. 

Genel olarak 100 doğumda bir görülmekle birlik-

te 36. haftadan önce doğanlarda yüzde 9 oranına 

kadar çıkabilir. Nedenleri çeşitlidir. Annede hi-

pertansiyon, toksemi, ağır anemi ve kalp-akciğer 

hastalıkları gibi nedenlere bağlı olabilir. Prema-

türe doğum, çoğul gebelik, konjenital kalp has-

talığı gibi bebeğe ait nedenler de hipoksi nedeni 

olabilir. Nedenler arasında en önemlileri kordon 

dolanması, makat gelişi gibi zor doğumlardır. Hi-

poksik-iskemik ensefalopati gibi çok önemli bir 

durumun önlenmesinde doğum öncesi izlemlerin 

ve doğumların ehil ellerde yaptırılmasının önemi 

açıktır (Santina 2014). 

Yukarıda açıklanan durumlar dikkate alındı-

ğında bütün doğumlarda, özellikle riskli gebelerin 

doğumlarında mutlaka bir çocuk hekiminin hazır 

bulunmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Böyle-

ce, yenidoğanın doğar doğmaz muayenesi, du-

rumunun değerlendirilmesi, sorunlarının erken 

tanısı ve hızla tedavisi mümkün olabilir. Bu basit 

önlem bile, ileride görülebilecek birçok nörolo-

jik geriliğin önlenmesi için yaşamsal önemdedir 

(Tablo 15.3).
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Doğum Sonrası (postnatal dönem) Riskler

Doğum sonrası dönemde, özellikle erken yenido-

ğan (ilk 7 gün) döneminde ortaya çıkan sorunların 

çoğu doğum öncesi dönemde karşılaşılan riskle-

rin bir sonucudur, diğer bazıları ise yeni gelişen 

risklerden kaynaklanabilir. Önemli olan husus, 

doğum sonrasında teşhis edilen sorunların hızla 

değerlendirilip tedavi edilmeleridir. 

Nörolojik gelişme açısından bu dönemde özel-

likle dikkat edilmesi ve önem verilmesi gereken iki 

hastalık fenilketonüri ve konjenital hipotiroididir. 

Çünkü, ciddi nörolojik gelişme geriliğine neden 

olan bu hastalıkların erken tanıları kolayca yapı-

labilir ve böylece yol açacakları nörolojik etkiler 

önlenebilir. Türkiye’de 3000-4000 yenidoğanda 

bir oranında fenilketonüri hastalığı görüldüğü 

kabul edilirse ülkemizde her yıl 350-400 yeni fe-

nilketonürili bebek doğmaktadır (Zeybek 2003). 

Konjenital hipotiroidizm görülme sıklığı da bu 

değere yakındır. Dünyada 3500-4000 doğumda bir 

görülen bu hastalık 1991-1992 yılında yapılan bir 

çalışmada 2736 doğumda bir olarak saptanmış-

tır. Buna göre ülkemizde yılda yaklaşık olarak 450 

– 500 kadar bebeğin hipotiroidi riski ile doğduğu 

söylenebilir. (Ataş 2007; Guardano-Ferraz B 2003).

Doğum sonrası dönemde nörolojik gelişme 

açısından kuşkusuz çok önemli bir sorun “sereb-

ral palsi” (SP) olarak tanımlanan durumdur. SP, 

doğum öncesinde, doğum sırasında ya da doğum-

dan sonra santral sinir sisteminin hareket işlev 

alanlarının hasar görmesinden dolayı oluşan bir 

tablodur. Genellikle “beynin oksijensiz kalması” 

sonucu olduğu söylenmekteyse de SP’nin en sık 

nedenleri erken doğum, düşük doğum ağırlığı 

ve intrauterin çevredeki enfeksiyonlardır. Çoğu 

SP olgusunda da neden tam aydınlatılamayabilir 

(Sankar ve Mundkur 2005) 

Birçok ülkede SP görülme sıklığı 1000 canlı 

doğumda ortalama 2 olarak gösterilmiştir (Rosen 

MG, Dickinson JC 1992); Türkiye’de ise 1000 can-

Tablo 15.3   Doğum dönemindeki risklere yaklaşım

Risk Faktörü Önlemler / Yaklaşım Sorumluluk- Görev

Doğum eylemi ile ilgili
• Kendi kendine doğum (sağlık 

personeli olmaksızın)
• Erken doğum eylemi 
• Suyun erken gelmesi (erken membran 

rüptürü)
• Erken (37 haftadan önce) doğum
• Uzamış gebelik-Postmatüre (42 

haftadan /294 günden sonra doğum)
• Birinci ve ikinci derece ağrı zaafı
• Kordon sarkması
• Plesenta previa
• Parsiyel ablasyo plesenta
• Baş-pelvis uygunsuzluğu 
• Makat gelişi, mekonyumla boyalı 

amniyon sıvısı 
• Yüz gelişi
• Yan geliş
• Forsepsle doğum 
• Sezaryen doğumu

Riskli gebelerin doğum öncesi 
izlemler sırasında belirlenerek 
doğumlarının uygun sağlık 
kuruluşlarında yapmalarının 
sağlanması, bu sağlık kuruluşunun 
riskin türüne göre sezaryen, 
yenidoğan ünitesi, uzman hekim gibi 
olanakların olduğu yerler olmasının 
sağlanması.

Gebe izlemlerini yapmak 
üzere aile hekimi, kadın 
hastalıkları ve doğum 
uzmanı, genetik uzmanı; 
doğumların uygun 
biçimde yapılmasından 
sorumlu kadın 
hastalıkları ve doğum 
uzmanı; yenidoğanı 
muayene ve tedavi 
etmek üzere çocuk ve 
gerektiğinde yenidoğan 
uzmanı

Yenidoğanla ilgili
• Fetal distres
• Apgar skorunun birinci dakikada <4 

olması
• Doğumda canlandırma uygulaması

Yenidoğanın doğum öncesinden 
başlayarak izlenmesi,doğum sonu 
hemen muayenesi, varsa sağlık 
sorununun (fenilketonüri dahil) 
erken tanısı ve hızla tedavisi.

Çocuk ve gerektiğinde 
yenidoğan uzmanı
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lı doğumda 4 olarak bulunmuştur. Bu sıklık kabul 

edildiğinde ülkemizde her yıl yaklaşık 1.300.000 

canlı doğum olduğu göz önüne alındığında yılda 

5000 kadar bebeğin SP’liler havuzuna eklendiği 

söylenebilir. Bu rakam oldukça yüksektir ve SP’nin 

ülkemiz için ne kadar büyük bir sorun olduğunu 

gösterir (Tüzün, E., Eker L. 2001). En akılcı yakla-

şım SP’ye neden olabilecek risk faktörlerinin kont-

rolü ve SP oluşmasının önlenmesidir.

Yenidoğan dönemindeki risklerden biri de be-

beğin doğum ağırlığıdır. Gebeliğin 37. haftasından 

önce doğum erken (prematüre) doğum olarak ad-

landırılır. Gebeliğin 38 ile 42. haftası arasında do-

ğanlar ‘term’ ya da ‘miadında dogan’, 42. haftadan 

sonra (294 günden büyük) doğan bebek ise post-

term (postmatür) olarak kabul edilir (Yurdakök 

2004). Norveç’te 1967 – 2001 yılları arasındaki ka-

yıtlar esas alınak yapılan ve 1 682 441 bebeği kap-

sayan bir kohort araştırmasında gebelik süresi 37-

38 hafta ile 42 haftadan daha uzun olan gebelikler 

sonunda doğan bebeklerde SP görülme olasılığı-

nın miyadında doğan bebeklere kıyasla istatistik-

sel olarak anlamlı derecede daha sık görüldüğü-

nü ortaya çıkartmıştır. Başka bir deyişle gebelik 

süresin kısa ya da uzun olması SP görülmesinde 

önemli bir etken olarak görülmektedir (Moster et 

al 2010). Buna karşılık, gelişimsel geriliği olan ço-

cukların yüzde 60 – 70 kadarının bilinen risk fak-

törlerini taşımayan term bebekleri olduğu da bir 

gerçektir (Yalaz 2011).

Gebelik yaşını hesaplamak her zaman kolay 

değildir. O nedenle, bebeklerin intrauterin geliş-

melerini ifade ederken ‘doğum ağırlığı’ na da yer 

verilir. Pratikte, gebelik süresine bakılmaksızın 

2500 gr altında doğan bütün bebeklerin prema-

türe oldukları düşünülür. Düşük doğum ağırlıklı 

(doğumda ağırlığı <2500 gr) olan yenidoğanlar üç 

gruba ayrılabilir (Çağlar 2006):

1. Ağırlığı gebelik yaşına uygun olarak erken do-

ğanlar (prematüre bebekler)

2. Erken doğan, aynı zamanda doğum ağırlığı ge-

belik yaşına göre düşük olanlar (preterm SGA 

– small for gestational age- veya preterm intra-

uterin büyüme geriliği olan bebekler)

3. Zamanında doğan, ancak doğum ağırlığı < 

2500 gr olanlar (term SGA veya term intraute-
rin büyüme geriliği)

Tıptaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler ne-

deniyle çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) be-

beklerde sağkalım oranları yükselmiştir. Ayrıca, 

uzun süreli nörolojik ve fiziksel gelişim sorunla-

rının sıklığı da artmıştır. Bir çalışmada ÇDDA’lı 

128 bebeğin 12-18. aydaki büyüme, nörolojik ve 

gelişimsel durumları standart nörolojik muayene 

ve Denver Gelişimsel Tarama Testi II ile incelen-

miştir. Olguların 12’sinde (%9.4) büyüme geriliği 

belirlenmiş; nörolojik olarak olguların büyük bö-

lümü (112, %87.5) normal iken 12’sinde (%9.4) se-

rebral palsi saptanmıştır. Annede korioamnionit 

serebral palsi gelişimi için en yüksek risk faktörü 

olarak bulunmuştur. Denver Gelişimsel Tarama 

Testi II’de olguların 16’sında (%12.5) kaba motor 

gerilik, 12’sinde (%9.4) ince motor gerilik, 9’unda 

(%7.0) kişisel-sosyal gerilik ve 10’unda (%7.8) dil 

geriliği belirlenmiştir. Prematürelik retinopatisi 16 

bebekte (%12.5), işitme bozukluğu ise 6 bebekte 

(%4.7) belirlenmiştir. (Korkmaz A 2007)

Doğum sonrası dönemde bebeğin nörolojik 

gelişmesini olumsuz olarak etkileyebilecek önem-

li sorunlardan birisi de beyin zedelenmesi oluş-

turabilmesi nedeniyle sarılık (hiperbilirubinemi)

dır. Özellikle anne sütü ile beslenenlerde daha sık 

olmak üzere miadında doğan yenidoğanların yüz-

de 60’ında ilk haftada sarılık görülür. Bu sarılıkla-

rının çoğu fizyolojiktir. Ancak, fizyolojik dahi olsa 

ciddiye alınmalı ve izlenmelidir. Çünkü, kan bili-

rubin düzeyinin çok yüksek olması ve uzun sür-

mesi “kernikterus” olarak bilinen ve geri dönüşü 

olmayan beyin zedelenmesine yol açabilir (Çoban 

2006) (Tablo 15.4). 

Kernikterus kolayca önlenebilen bir yenido-

ğan dönemi beyin zedelenmesidir. Kernikterus 

artık “asla görülmemesi gereken bir olay” olarak 

ele alınmalıdır. Bunu gerçekleştirebilmek için 

kernikterusa yol açan sarılığın nedenlerini de bil-

mek gerekir. Bu nedenler çeşitlidir. Aslında ciddi 

hiperbilirubinemilerin yaklaşık yarısının nedeni 

bilinmemektedir. Bilinen nedenler arasında, ABO 

uyuşmazlığı, Rh uyuşmazlığı, sepsis, prematüre-



137
Risk Faktörlerine Yaklaşım

BÖLÜM

15

Tablo 15.4   Doğum sonrası risklere yaklaşım

Risk Faktörü Önlemler / Yaklaşım Sorumluluk / Görev

Fenilketonüri Ülke düzeyinde tarama, 
erken tanı ve tedavi

Anne-babalar, hekimler, 
Sağlık Bakanlığı

Hipotiroidizm Yenidoğan döneminde 
kordon kanı dahil TSH, T3, T4 
ölçerek erken tanı ve tedavi

Anne-babalar, hekimler, 
Sağlık Bakanlığı

Gebelik yaşına göre düşük / yüksek doğum ağırlığı
• Doğum ağırlığı <1000 gr ve gebelik haftası <29 

hafta bebekler (ciddi risk)
• Doğum ağırlığı 1000-1500 gr ve gebelik haftası 

29 – 34 hafta olan bebekler (orta risk)
• Doğum ağırlığı 1500 gr- 2500 gr ve gebelik 

haftası >34 hafta olan bebekler (hafif risk)
• Doğum ağırlığı>4000 gr (iri bebek)

Prenatal izlemlerinin 
düzenli ve uygun yapılması, 
doğumların uygun 
merkezlerde olmasının 
sağlanması, yenidoğan 
servislerinde uygun bakım, 
ailenin prematüre bakımı 
konusunda eğitimi

Aile hekimleri, aile 
sağlığı elemanları, 
kadın hastalıkları ve 
doğum uzmanları, 
çocuk hekimleri, 
yenidoğan uzmanları

Hiperbilirubinemi
• Doğduğu gün bebekte sarılığın ortaya çıkması 
• Kan değişimi gerektiren (yüksek risk)
• Yenidoğanın bilirubin ensefalopatisi (yüksek 

risk)
• Ciddi hiperbilirubinemi (orta risk)
• Fototerapi gerektiren hiperbilirubinemi (hafif 

risk)

Bütün yenidoğanların 
sarılık yönünden 
izlenmesi; annenin önceki 
doğumlarında sarılık 
öyküsü varsa bebeklerin 
daha yakından izlenmesi; 
gerekenlerde kan değişimi 
dahil tedavi uygulaması.

Çocuk hekimleri, 
yenidoğan uzmanları; 
aile hekimleri

Hipokalsemi
Hipoglisemi 
• Uzamış (yenidoğan tetanisi) (yüsek risk) 
• Hipoglisemi, kan şekeri <25 mg/dl (>3 gün 

süreyle) (orta risk)
• Geçici hipoglisemi (hafif risk)

Erken tanı ve uygun tedavi; 
aile eğitimi

Çocuk hekimleri, 
yenidoğan uzmanları

Yenidoğan sorunları
• kasılma
• solunum zorluğu
• canlandırma gerektiren apne
• emme yetersizliği
• doğum travması 
• solunum desteğine uzun süre gereksinim
• Ciddi beslenme sorunları / sonda ile beslenme 

zorunluluğu 
• Ciddi akciğer, kalp ve diğer organ bozuklukları

Erken tanı ve uygun tedavi; 
aile eğitimi

Çocuk hekimleri, 
yenidoğan uzmanları

Beyinle ilgili durumlar
• Doğumsal (gelişimsel) anomali
• Kafa travmaları 
• Ventriküllerde genişleme ve/veya kistik 

periventriküler lökomalazi (40. haftada)
• Evre 2 hipoksik iskemik ensefalopati (orta risk)
• Evre 1 hipoksik iskemik ensefalopati (hafif risk)

Doğumların uygun 
koşullardayapılmasını 
sağlayarak doğum 
travmalarının önlenmesi; 
erken tanı ve tedavi; K 
avitaminozunun önlenmesi 

Aile ve toplum, Kadın 
hastalıkları ve doğum 
uzmanları; Çocuk 
hekimleri, Yenidoğan 
uzmanları

Kafa içi kanama
• Evre 3-4 (yüksek risk)
• Evre 2 (orta risk)
• Evre 1 (hafif risk)
• İntraventriküler kanama ve / veya 

periventriküler lökomalazi

Doğumların uygun 
koşullarda yapılmasını 
sağlayarak doğum 
travmalarının önlenmesi; 
erken tanı ve tedavi.

Kadın hastalıkları ve 
doğum uzmanları; 
çocuk hekimleri, 
yenidoğan uzmanları
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lik, idrar yolu enfeksiyonu, G6PD eksikliği, hipoti-

roidi sayılabilir (Kahveci 2004). 

Neonatal hiperbilirubinemide asıl yapılması 

gereken, akut bilirubin ensefalopatisini önlemek-

tir. Bunun için şunlar yapılmalıdır (Çoban 2006):

a. Ciddi hiperbilirubinemi riskinin belirlenmesi: 
Her yenidoğan taburcu olmadan önce ciddi 

hiperbilirubinemi gelişme riski açısından de-

ğerlendirilmelidir. Bu özellikle 72 saatten önce 

taburcu olanlarda daha da önemlidir.

b. Yakın izlem yapılması: Bütün yenidoğanlar ta-

burcu olduktan 48-72 saat sonra kontrol edil-

melidir.

c. Gerektiğinde acil tedavi: Önleme amacıyla 

emzirme ve beslenme desteği (bilirubinin bar-

saktan geri emilimini azaltmak için), fototerapi 

(bilirubin yükünü azaltmak için) ve kan değişi-

mi (bilirubinin kandan süratle uzaklaştırılması 

için)

Çocukluk ve Ergenlik Dönemindeki Riskler

Nörolojik gelişme geriliği nedenlerinin çoğu do-

ğum öncesi ya da doğum dönemindeki risklerdir. 

Bu risklere bağlı hastalıklar genel olarak bebeklik 

dönemlerinde ortaya çıkmakla birlikte daha son-

raki yaşlarda da ortaya çıkabilir. Diğer yandan, 

nörolojik gelişmeyi etkileyen bazı durumlar önce-

den var olmayan, çocukluk ya da ergenlik döne-

minde gelişen durumlardır. Bunlar arasında me-

nenjit, ensefalit gibi enfeksiyon hastalıkları, kaza 

ya da şiddete bağlı kafa, omurilik ya da sinir trav-

maları, bazı sosyal riskler, sigara, alkol ve madde 

bağımlılıkları sayılabilir.

Çocukluk çağının ciddi hastalıklarından biri 

olan otizm belirtileri bazen bebeklik döneminde 

fark edilse de genellikle 18-30 aylar arasında sap-

tanır. Otizm yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB) 

başlığı altında sınıflanmıştır ve uygulamada YGB 

yerine ‘otizm spektrumu’ terimi de kullanılmakta-

dır. YGB bir şemsiye kavramdır. Otizm ve bu yel-

pazede yer alan bozukluklar 130 doğumda 1 ora-

nında görülür. (Ayta S ve Korkmaz B 2011)

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite de çocukluk 

çağında görülen ve nörolojik gelişmeyi etkileyen 

durumlardandır. Olguların çoğunda neden bilin-

mez. Ancak, Gebenin alkol, sigara, ya da madde 
bağımlılığı, bazı toksik kimyasallarla karşılaşma 
gibi faktörler, çocuğun doğumdan sonra kurşun, 
poliklorinize bifeniller (örn. DDT gibi organoklor 
grubu ensektisitler) gibi çevresel zehirlere maruz 
kalması hiperaktivitenin nedenleri arasında gös-
terilmektedir. (Öner 2003).

Özellikle ülkemiz için önemli durumlardan 
biri de kaza ya da şiddete bağlı travmalar sonucu 
oluşan hasarlar ve nörolojik gelişme bozuklukla-
rıdır. Kafa içi yapılar ve omurilik aslında anatomik 
olarak çok iyi korunmaktadır. Ancak, dokunun 
korunamadığı durumlarda (ateşli silah, ezici veya 
kesici-ezici alet yaralanmaları, trafik kazası, yük-
sekten düşme, şiddetli travmalara bağlı kafatası ve 
omurga kırıkları v.b) kalıcı nörolojik hasar olasılı-
ğı yüksektir (Kumral 2013). 

Hasar gören beyin dokusundaki kimyasal de-
ğişiklikler bilinç, uyanıklık, davranış ve kişilik bo-
zukluklarına zemin hazırlar. Travmatik beyin ha-
sarlı hastaların 20/100.000 ile 45/100.000’i şiddetli 
ya da orta şiddetli fiziksel, bilişsel ya da davranış-
sal sorunlar oluşur. Lezyonun yeri ve ağırlığına 
bağlı olarak kafa travmalı hastalarda motor, idrar 
ve dışkı kontrolü, bilişsel işlevler gibi alanlarda 
bozulma, kişilik değişimleri, epilepsi gibi kalıcı 
nörolojik hasar ortaya çıkabilir. (Kumral 2013) 

Beyin gelişmesi ergenlik (adolesans) döne-
minde de devam ettiğinden bu dönemdeki bazı 
riskler ve özellikle adolesanın yaşam tarzı nöro-
lojik gelişmeyi etkileyebilir. Sigara alışkanlığı ve 
madde bağımlılığı bu risklerin başında gelir. Psi-
koaktif maddeler (tiner gibi uçucu maddeler dahil) 
aşırı derecede toksiktirler ve kalp, böbrek, akciğer 
gibi organların yanısıra beyinde ciddi zedelenme 
yaratırlar. Uçucu maddeler beyin kimyasını de-
ğiştirir ve beyin ve santral sinir sisteminde kalıcı 
zarara, zihinde değişikliklere yol açar (Weinberger 

DR 2005) (Tablo 15.5).

Nörolojik Gelişme Açısından İzlem 
ve Erken Tanı Hizmetleri
Türkiye’de Sağlık Bakanlığı mevzuatına göre bü-

tün gebelerin, 0-6 yaş grubu ve çocukların ve 

15-49 yaşları arasındaki doğurgan çağdaki bütün 

evli ya da bekâr kadınların düzenli aralıklarla iz-
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lenmeleri, ilgili sağlık personelinin görev ve so-

rumluluğudur. Bu izlemler Dünya Sağlık Örgütü 

ve UNICEF (Birleşmiş Milletler Uluslararası Ço-

cuklara Yardım Fonu) tarafından kabul edilen ve 

açıklanan ilkelere uygun olarak şekillendirilmiştir. 

Bu izlemlerdeki temel anlayış şudur: (a) Do-

ğurgan çağdaki kadınlar, gebeler, bebekler ve 

özellikle 6 yaşına kadarki çocuklar sağlık yönün-

den risklidir; (b) Bu gruptaki kişilerin kendi sağ-

lıklarından sorumlu olmaları ve kontrol için sağ-

lık kuruluşlarına kendilerinin başvurması esastır; 

ancak, kendi sağlığından sorumlu olma bilincine 

sahip olmayanların da bir şekilde izlem progra-

mına alınması gerekir; (c) İzlemlerin temel sağlık 

hizmetleri kademesinde (birinci basamak) yapıl-

ması zorunludur; kişiler hastane ya da uzmanla-

ra başvurmakta serbesttir; (d) İzlemlerin başlıca 

amacı riskli kişileri saptamak, sorunlarını erken 

tanımak ve risk altındakileri saptayıp çözüm için 

uygun merkezlere yönlendirmektir. 

Gebelerin İzlenmesi

Dünyada her bir dakikada 380 kadın gebe kalmak-

ta, 190 kadın istemeden gebe kalmakta, 110 kadın 

gebelikle ilgili komplikasyon yaşamakta, 40 kadın 

tehlikeli düşük yapmakta, bir kadın ölmektedir 

(Aydemir 2014). Ülkemizde, 2008 Türkiye Nüfus 

ve Sağlık Araştırması’na (TNSA -2008) göre bütün 

gebelerin yüzde 35’i risklidir (Kurtuluş Y 2008). Bu 

rakamlar, gebelik döneminin ne kadar önemli ve 

riskli bir dönem olduğunun kanıtıdır. 

TC Sağlık Bakanlığı, her gebenin gebeliği süre-

since en az 4 kez izlenmesi koşulunu getirmiştir. 

Bu izlemler aile hekimi ya da onun yanında görev 

yapan aile sağlığı elemanı tarafından yapılacaktır. 

Sağlık Bakanlığı ‘Doğum Öncesi Bakım Yönetim 

Rehberi’ne göre (Sağlık Bakanlığı 2014) izlemle-

rin gebelik haftalarına göre yapılması gereken za-

manları şöyle olmalıdır: 

Tablo 15.5   Çocukluk ve ergenlik dönemindeki risklere yaklaşım

Risk Faktörü Önlemler / Yaklaşım Sorumluluk / Görev

Sosyal riskler 
• Eğitim yetersizliği
• Beslenme yetersizliği 
• Ekonomik yetersizlik
• Yetersiz konut koşulları
• Hava kirliliği
• Anne yoksunluğu

Toplumsal kalkınma, sosyal 
hizmetler

Aileler, hükümetler ve bütün sektörler

Yaşam tarzı
• Sigara ve alkol kullanımı 
• Pasif sigara içiciliği
• Madde kullanımı 

Toplumsal kalkınma, halk 
eğitimi, yasal önlemler, 
sigara - alkol - madde 
bağımlığının tedavisi 

Bütün sektörler, Sağlık Bakanlığı, 
klinik uzmanları, sivil toplum 
kuruluşları, sosyal hizmet uzmanları

Kafada zedelenmeler
• Kaza, yaralanma, şiddet
• Kafa içi enfeksiyonlar,menenjit 
• İlaç yan etkileri

Kaza ve şiddet ile mücadele, 
akılcı ilaç kullanımı, etkili 
sağlık hizmetleri, halk 
eğitimi

Bütün sektörler, klinik uzmanlar, sivil 
toplum kuruluşları, fizyoterapistler, 
sosyal hizmet uzmanları

Genetik / Ailevi faktörler
• Otizm
• Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

Doğum öncesi izlemler, aile 
danışmanlığı, erken tanı ve 
tedavi

Aile hekimleri, genetik uzmanları, 
çocuk ruh sağlığı uzmanları, 
psikologlar, Milli Eğitim Bakanlığı

Toksik kimyasallar
• Kurşun
• Poliklorinize bifeniller

Çevrenin iyileştirilmesi Çevre Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, çevre 
uzmanları, halk sağlığı uzmanları, 
klinik uzmanlar

Yönetsel faktörler (Hizmet alamama 
vb)

Herkese ulaşan sağlık 
hizmeti

Sağlık Bakanlığı
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1. izlem: ilk 14 hafta içinde

2. izlem: 18 – 24. hafta arasında

3. izlem: 30 – 32. hafta arasında

4. izlem: 36 – 38. hafta arasında

Bu izlemlerde aşağıdaki listede belirtilen “Risk 

Değerlendirme Listesi”ndeki risklerden herhangi 

birinin bulunması durumunda gebe bir uzman 

hekime sevk edilmelidir:

Risk Değerlendirme Listesi

Gebelik Öyküsü

• Önceki gebeliklerde ölü doğum ya da yenido-

ğan kaybı

• Üç ya da daha fazla ardarda spontan düşük 

• Erken doğum (22 – 37 hafta arası)

• Anomalili bebek doğurma

• Son bebeğin doğum ağırlığı < 2500 gr 

• Son bebeğin doğum ağırlığı > 4500 gr

• Son gebelik sırasında yüksek tansiyon ya da 

pre- eklampsi nedeniyle hastaneye yatış

• Üreme organlarına yönelik ameliyat geçirilmiş 

olması (Sezaryen dahil)

Mevcut Gebelik

• Tanı konulmuş ya da şüpheli çoğul gebelik

• 18 yaşından genç

• 35 yaş ve üzeri

• Mevcut ya da önceki gebeliklerde Rh uygun-

suzluğu

• Vajinal kanama

• Pelvik kitle

• Diyastolik kan basıncı 90 mm/Hg üstünde

• Anemi

Genel Tıbbi Öykü
• İnsuline bağımlı diyabet hastası

• Böbrek hastalığı

• Kalp-damar hastalığı

• Tiroid hastalığı

• Talasemi taşıyıcılığı

• Sigara, alkol ya da diğer madde bağımlılığı

• Diğer ciddi tıbbi hastalık ya da durum

Bebek ve Çocukların izlenmesi

TC Sağlık Bakanlığı’nın 05.06.2008 tarihli “Bebek 

ve Çocuk İzlem Protokolü Genelgesi”nde bebek ve 

çocukların en az hangi sıklıkta izlenmeleri gerek-

tiği ve bu izlemlerde nelerin yapılacağı ayrıntıla-

rıyla açıklanmıştır. Bu izlemlerin temel amacı, ço-

cukların gerek fiziksel ve ruhsal, gerekse nörolojik 

gelişmelerini düzenli olarak izlemek ve olabilecek 

sorunları mümkün olduğu kadar erken saptayıp 

tedavi edebilmektir. Bu yönergeye göre izlem sık-

lıkları şöyledir:

• Doğumdan hemen sonra

• Bebeğin durumu kontrol altına alındıktan son-

ra (stabilize olduğunda) 

• Bebek ve anne kurumdan ayrılmadan önce

• 15 - 41. günler arasında

• 2 aylık 

• 3 – 4 ay arası

• 6 aylık 

• 9 aylık 

• 12 aylık 

• 13 – 36 ay arasında 6 ayda bir

• 4 – 6 yaş arası yılda bir

İlgili genelgede, her izlemde hangi muayene-

lerin yapılacağı, hangi laboratuvar incelemeleri-

nin ve taramaların yapılacağı, aşılama şeması, aile 

eğitimi ve saptanan anormalliklerde ne gibi işlem-

lerin yapılacağı akış şemaları biçiminde adım-a-

dım açıklanmıştır. Bu işlemler arasında özellikle 

kan muayenesi ile fenilketonüri, konjenital hipo-

tiroidi ve biotinidaz eksikliği taramaları ile görme 

ve işitme testlerini belirtmek gerekir. 

Çocuklardaki gelişme sorunlarının erken dö-

nemde ortaya çıkartılması için kullanılan tesler de 

bulunmaktadır. Bunlardan birisi “Bayley III bebek 

ve küçük çocuklar için gelişim testi”dir. Yaşları 1 – 

42 ay arasındaki bebek ve çocukların zihinsel, dil 

ve fiziksel gelişimini ölçmek amacıyla kullanılır 

(Ünver Ç.). 

Diğer bir yöntem “Denver II gelişimsel tarama 

testi”dir. Bu test 0-6 yaşları arasındaki, sağlıklı gö-

rünen çocuklara uygulanır. Çocuğun yaşına uygun 
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becerilerini değerlendiren Denver II testi çocu-

ğun işlevlerdeki becerisini yaşıtları ile karşılaştırır. 

Hekimlerin klinik muayenelerine yardımcı olmak 

üzere çocuğun kişisel-sosyal,kaba motor, ince mo-

tor ve dil alanlarındaki gelişimini değrlendirmek 

amacıyla yapılır; çocuğun genel gelişimi konusun-

da düzenli bilgi verir ve hekimi olası gelişimsel so-

runlar konusunda uyarır. Uygulaması kolay ve 10-

15 dakika gibi kısa bir sürede tamamalanabilmesi 

nedeniyle en çok tercih edilen testtir. (Yalaz K et 

al 2013). Sağlıklı gelişen çocuklara 0-6 ay arasında 

mutlaka, 12-18 ay arası, 2-3 yaş arası ve 5-6 yaş ara-

sında gelişim testi uygulanması önerilir. 
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